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Tisztelt Egyetemi Vezető!
A veszélyhelyzet megszűnésére figyelemmel, a Coronavírusügyi Operatív Biztottsággal
egyetértésben 2020. év július hó 1. napjától – eltérő rendelkezésig – az alábbiakat rendeljük
el:
1. A hatályos szabályok szerint a foglalkoztatottak magáncélú utazása nem esik
korlátozás alá, külföldre a foglalkoztatott a jelenlegi járványhelyzetre tekintettel saját
felelősségére utazhat.
Felhívunk minden foglalkoztatottat, hogy magáncélú külföldi utazását (célország és a
pontos időtartam megjelölésével) az utazást megelőzően jelentse be a közvetlen
munkahelyi vezetőjének, aki a bejelentések alapján köteles arról naprakész
nyilvántartást vezetni.
2. Hivatalos külföldi kiküldetések elrendelésére, hivatalos külföldi delegációk fogadására
a hatályos jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelően kerülhet sor.
3. A Szegedi Tudományegyetem Rendezvényszabályzatában foglalt rendelkezéseket
azzal az eltéréssel kell alkalmazni – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, az állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében az élet minden területén a vírus
terjedésének teret adó személyes találkozások csökkentése érdekében –, hogy zárt és
nyílt helyen egyaránt, 100 főnél több személy részvételével tervezett rendezvény
megtartásához a Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság egyedi elektronikus engedélye
szükséges. Az engedély kiadása a Coronavírus Ügyi Operatív Bizottságnál a
coronavirus.jelentes@rekt.szte.hu e-mail címen kérelmezhető, amelyhez tömör
szakmai indokolás szükséges.
A rendezvény szervezői fokozottan ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására.
4. Az egyetemi épületek – a kollégiumi épületek kivételével – 2020. július 1 napjától
egyetemi polgárok által szabadon látogathatók. A kollégiumi épületek látogatásával,
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elhelyezéssel, működtetéssel kapcsolatos – az oktatási igazgató útján hozzá
megküldött – igényekről a rektor dönt.
5. Távmunkavégzésre a Szegedi Tudományegyetemen a továbbiakban csak a
jogszabályban meghatározottak szerint, új egyedi munkáltatói intézkedéssel
(kinevezés módosítással) van lehetőség.
6. A járványhelyzettel kapcsolatban a foglalkoztatottakat, hallgatókat esetlegesen érintő
szűrővizsgálatokról külön rendelkezés kerül kiadásra.
A jelen körlevélben foglaltakról kérjük, hogy kollégáikat közvetlenül szíveskedjenek
tájékoztatni.
Segítő közreműködésüket előre is megköszönjük!
Kelt: Szeged, 2020. év június hó 25.
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